
 

 
     บันทึกข้อความ 

         
โรงเรียน  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ ............................................................................  วันที่ 2 กันยายน 2564 
เรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
           (COVID-19) ระหว่างวันที่ 2-31  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   
 

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และแนว
ปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดเรียนแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเตรียมความพร้อม และ  ประเมินตนเองเป็นไปตามที่กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และสถานศึกษามีความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   นั้น ทาง
โรงเรียนจึงกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อม ในช่วงก่อนเปิดเรียนวันที่ 2-31  สิงหาคม  2564 ไว้ เช่น  การสื่อสารแบบทางไกลหรือ
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบงานตามความเหมาะสม หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  โดยใช้ตารางสอนตามท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการกำหนดไว้นั้น 

  ในการนี้ ข้าพเจ้า นายพรพระกาฬ ทองแก้ว  ตำแหน่ง พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  ไดจ้ัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงปิดสถานศึกษาชั่วคราวรูปแบบออนไลน์  (Online) ในช่วงเวลาดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดการเรียนการสอนดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ลงชื่อ     
                                           (นายพรพระกาฬ ทองแก้ว) 
                       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

                  ลงชื่อ             
                (นายบัณฑิต ดอกเข็ม) 
                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 

          
 
 

เสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
    .................................................................................. 
..................................................................................  
 
           ลงช่ือ........................................................ 
                   (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อย 

              ..................../...................../............. 

 
      .............................................................................. 
.............................................................................. 
 
        ลงชื่อ................................................ 
                  (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
              ..................../...................../............. 

 

.................................. 
(นางสาวพรสุดา  แสงงาม) 

หัวหน้างานนิเทศและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

............................................................ 
(นายบัณฑิต  บุญเพชร) 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 



 

 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันจันทร์ ที ่2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

4 พละ(เพ่ิมเติม) 3/2,3 18 3 15 16.66 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเบื้องต้นและมีความรู้บ้าง 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่ได้ลงทะเบียนและนักเรียนบางคนไม่มีเน็ต  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                                  

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันอังคาร ที ่3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

2 พละ(เพ่ิมเติม) 1/3 27 2 25 7.40 

5 พละพ้ืนฐาน 3/1,2,3 87 39 48 44.82 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนตอบคำถามได้ดี และมีความรู้เบื้องต้น 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่มีเน็ต 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

               

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันพุธ ที ่4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

5 พละ(เพ่ิมเติม) 1/3 27 3 24 11.11 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจ 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไมรู่้เรื่องลิ้งค์ และทำงานช่วยพ่อแม่ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                                  

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันพฤหัสบดี ที ่5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

5 พละพ้ืนฐาน 1/1,2,3 93 42 51 45.16 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนตอบคำถามได้ดี 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่มีเน็ต 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

 

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันศุกร์ ที ่6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

2 พละ(เพ่ิมเติม) 2/3,3 25 2 23 8.0 

4 พละพ้ืนฐาน 2/1,2,3 110 52 58 47.27 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนมีความรู้เบื้องต้น 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนช่วยงานที่บ้าน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                  

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันจันทร์ ที ่9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

4 พละ(เพ่ิมเติม) 3/2,3 18 3 15 16.66 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 ตอบคำถามได้ดีขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่ได้ลงทะเบียนและนักเรียนบางคนไม่มีเน็ต  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                                  

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันอังคาร ที ่10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

2 พละ(เพ่ิมเติม) 1/3 27 13 14 48.14 

5 พละพ้ืนฐาน 3/1,2,3 87 49 38 56.32 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนตอบคำถามได้ดี และมีความรู้เบื้องต้น 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่มีเน็ต 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                 

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันพุธ ที ่11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

5 พละ(เพ่ิมเติม) 1/3 27 9 18 33.33 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนมีความรู้ทักษะดี 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่มีเน็ต 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                                  

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันศุกร์ ที ่13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

2 พละ(เพ่ิมเติม) 2/3,3 25 12 13 48.00 

4 พละพ้ืนฐาน 2/1,2,3 110 48 62 43.63 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนมีความรู้ทักษะ 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่มีเน็ต 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                  

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

 (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันจันทร์ ที ่16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

4 พละ(เพ่ิมเติม) 3/2,3 18 2 16 11.11 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 ตอบคำถามได้ดี 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่มีเน็ต  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                                  

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันอังคาร ที ่17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

2 พละ(เพ่ิมเติม) 1/3 27 5 12 18.51 

5 พละพ้ืนฐาน 3/1,2,3 87 49 38 56.32 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนตอบคำถามได้ดี 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่มีเน็ต 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                    

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันพุธ ที ่18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

5 พละ(เพ่ิมเติม) 1/3 27 3 24 11.11 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนตอบคำถามได้ดี 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่มีเน็ต 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                                  

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ประจำวันพฤหัสบดี ที ่19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 

ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

5 พละพ้ืนฐาน 1/1,2,3 93 36 57 38.70 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนตอบคำถามได้ดี และมีความรู้เบื้องต้น 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่มีเน็ต 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

 

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันศุกร์ ที ่20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

2 พละ(เพ่ิมเติม) 2/3,3 25 2 23 8 

4 พละพ้ืนฐาน 2/1,2,3 110 46 64 41.81 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนตอบคำถามได้ดี  
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่มีเน็ต 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

          

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันจันทร์ ที ่23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

4 พละ(เพ่ิมเติม) 3/2,3 18 2 16 11.11 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 ตอบคำถาม 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่มีเน๊ต 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                                  

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันอังคาร ที ่24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

2 พละ(เพ่ิมเติม) 1/3 27 3 24 11.11 

5 พละพ้ืนฐาน 3/1,2,3 87 37 50 42.52 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนตอบคำถามได้ดี และมีความรู้เบื้องต้น 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่มีเน็ต 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

            

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันพุธ ที ่25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

5 พละ(เพ่ิมเติม) 1/3 27 5 23 18.51 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนตอบคำถามได้ดี และมีความรู้เบื้องต้น 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่มีเน็ต 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                                  

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ประจำวันพฤหัสบดี ที ่26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 

ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

5 พละพ้ืนฐาน 1/1,2,3 93 36 57 38.70 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนตอบคำถามได้ดี  
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่มีเน็ต 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

 

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ประจำวันศุกร์ ที ่27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
ครูผู้สอน : นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รูปแบบการสอน 
 สอนโดยใช้ google meet 
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
 google meet   
สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่

เข้าเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่

เข้าเรียน 
ร้อยละท่ีเข้าเรียน 

2 พละ(เพ่ิมเติม) 2/3,3 25 17 8 68 

4 พละพ้ืนฐาน 2/1,2,3 110 51 59 46.36 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนตอบคำถามได้ดี และมีความรู้เบื้องต้น 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนบางคนไม่มีเน็ต 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 - 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                    

         ลงชื่อ ผู้รายงาน                      ลงชื่อ ผู้รับรอง 

       (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว)                           (นายบัณฑิต  ดอกเข็ม)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



   

 

    

 

    

 

 

 


